
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 شارع ابي عياد عبد الكريم نهج باستور 22-تلمسان-بكر بلقايد أبوجامعة 

 تلمسان  119ب  –ص   العامة  األمانة

 043-21-59-21الهاتف / الفاكس  المديرية الفرعية للنشاطات الثقافية ,العلمية و الرياضية

الجهوية  تصفياتالالنظام الداخلي الخاص ب  

 –الغرب  منطقة   -

 2017أبريل    16-13تلمسان  
 
 تتكون من : الغرب منطقة :  المادة األولى

 البليدة -معسكر-وهران-الفرق المتأهلة من منطقة : تلمسان

 القوائم االسمية للطلبة المشاركين اضافة الى : ن :يتكون ملف الالعبين م:المادة الثانية

 

 بطاقة التعريف الوطن وشهادة تسجيل للسنة الجاريةو في حالة عدم وجودها  بطاقة الطالب

 

 تتكون الفرق من ::  المادة الثالثة

 

 . إناث -ال عب ذكور 16كل فريق يتكون من كــــرة الـــقدم :-(1

 تجرى المباراة في شوطين:

 و النهائي دقيقة بالنسبة للنصف النهائي 30لكل شوط   ور:ــــذك -

 دقيقة بالنسبة للنصف النهائي و النهائي . 25 : اثــاإلن -

ضربات لكل فريق، و تستمر حتى ظهور  5في حالة التعادل يتم اللجوء إلى ضربات الجزاء مباشرة  -

 الفائز.

 

 

 

   

  



 

 

 . اناث  –العبين ذكور 10من  الفريق يتكونكـــرة الـــسلة :  -(2

 و النهائي (في  النصف النهائي )اط:وأش 4 تجرى المباراة في 

دقائق )وقت 10و الشوط الرابع :  دقائق )وقت غير متوقف( 10أشواط ذات  03المقابلة تسير في ذكـــور: -

 متوقف(.

 دقائق )وقت متوقف( . 05في حالة التعادل ينم إضافة           

 

 .أشواط:  )في  النصف النهائي و النهائي ( 4تجرى المباراة في  إنــاث : -

 دقائق )وقت غير متوقف( .  08أشواط ذات  04المقابلة تسير في  

 

 . اناث  –العبين ذكور  10يتكون الفريق من كـــرة الطائرة :  -(3

 :إنــاث وورــــذك -        

 : المقابلة تسير في شوطين .النصف نهائي  -

 أشواط. 03المقابلة تسير  النهائي :-

 نقطة . 15شوط إضافي من  في حالة التعادل

 

 .اناث  –العبين ذكور  10 يتكون الفريق منكـــرة الــــيد :  -(4

 :النصف النهائي  - ذكـــور :-      

 دقيقة . 25في شوطين كل شوط  تسير المقابلة         

 : النهائي-

 دقيقة . 20شوطين كل شوط  في تسير المقابلة 

 النصف النهائي و النهائي  : - :إنــــاث -

 دقيقة . 20في شوطين كل شوط  تسير المقابلة 

 دقائق . 05شوط إضافي  إلىيلجا الفريقين   في حالة التعادل

 



 ير غير محدود.ات أثناء المباراة و اإلناث التغيتغيير 4كل فريق له الحق في :المادة الرابعة

يجب على كل فريق أن يكون متواجدا في الملعب نصف ساعة قبل بداية المباراة ، في حالة  :المادة الخامسة

رياضيتين  إحضاربذلتين، مع  دقيقة يعتبر الفريق خاسر على البساط 30راة ب التأخر عن موعد انطالق المبا

 إلى الملعب ذات لونين مختلفين وكرتين  .

 :عدد الالعبين  الحكم أن يكون رةافصيجب على كل فريق عند انطالق  : السادسةالمادة  

 . العدد المحدد حسب كل رياضة : ذكــور -

 العدد المحدد حسب كل رياضة .:ــاثإن -

 .ةاو إذا كان العدد غير كاف ، تتوقف المبار •

 

وذلك بإجراء عملية  او احد المنظمين  ريقينفي حالة غياب الحكم يتم تعيين شخص من أحد الف:السابعةالمادة  

 القرعة لتعيين الحكم.

 العبين إجباريا و تكون من طرف قائد الفريق و حكم المباراةملفات ال: تتم عملية فحص أو مراقبة الثامنة  المادة

 صافرة الحكمو ذلك قبل انطالق  محافظ اللقاء بحضور

، و رة الحكم فاصول الفريق تحريره قبل انطالق مسؤأو شك يجب على القائد الفريق أو أي احتراز  •

 يتم دراستها مع لجنة االنضباط و التنظيم . 

 في حالة تأكد من صحة  االحتراز أو التزوير يعتبر الفريق مقصى من المنافسة. •

 

 ول إلى أرضية الملعب غير محرر في محضر اللقاء.لدخ: ال يسمح ألي العب ا التاسعةالمادة  

 كل فريق ملزم بتعيين مدرب وقائد فريق:  العاشرةالمادة  

 تعتبر قرارات الحكم نهائية وغير قابلة للطعن.: عشرالحاديةالمادة  

 على كل مسؤولي الفرق مشاركة في الدورة االلتزام التام للنظام الداخلي : عشرالثانية  المادة  

 الخاص بهذه التصفيات

 

 قرء و صودق عليه


